
)) إذا كللانت ( مللن ) موصللولة فجملللة يأتيه عذاب يخزيه  : ((لشيخا
. يأتيه ؟ ل محل لها من الرعراب صلة الموصول
(( ))يخزيه  ))  ماذا قلنا بعللذاب ؟ رعقوبللة, وجملللة (( عذاب يخزيه 

 اسللم موصللول ليسللت ل( من )صفة لعذاب, وليست جوابا لمن ل ن 
. تحتاج إلى جواب
"  (( من يأتيه عذاب يخزيععه ويحععل )) ينععزل (( عليععه عععذاب 

 يعنلليمقيم )) دائم هو عذاب النار, وقد أخزاهم اللععه ببععدر "
لل حصل لقريش ما حصل في بدر, ل ن الللله سللبحانه وتعللالى أ ن أكبر ذ
جمع زرعمائهم وكبرائهم وأشرافهم, جمعهم حتى خرجوا في ذلك اليوم,
ققلب ققتل هؤلء الشراف والكبراء, قتلوا وسحبوا وألقوا في قليب من  و
بدر, قليب خبيثة منتنة, فكا ن جزاؤهم والعياذ بالله هذا الجزاء وهذا من
أرعظم الخزي, حتى وقللف النللبي صلللى الللله رعليلله وآللله وسلللم رعليهللم

لدمهم يقللول: (  بأسللمائهم وأسللماءيا فل ن بععن فل ن ) يللوبخهم وينلل
اا ؟آبائهم  ( يا فل ن بععن فل ن هععل وجععدتم مععا وعععد ربكععم حقعع

اا  )  فقللالوا : يللا رسللول الللله مللافإني وجدت ما وعدني ربي حق
قأناس جيفوا ؟ كيف تكلم جيفللا ؟ قللال : (  ما أنتععم بأسععمعقتكلم من 

 ) وصللدقلمععا أقععول منهععم ولكنهععم ل يسععتطيعو ن الجععواب
الرسول رعليه الصل ة والسلم هم يسللمعو ن كلم الرسللول ول يزيللدهم
 .هذا الكلم إل حسر ة وندامه
ولهذا قال أحدهم في رعبد الله بن مسعود وهو أبو جهل حينما جاء إليلله
وفيه رمق من حيا ة  قال له : من أنت ؟ قال: ابن مسللعود؛ قللال: لقللد
اا يا رويع الغنم. كيف طأطأ رعلى رأسه, شللريف مللن اا صعب ارتقيت مرتق
أشراف قريش, ثم قال: لمن الدائر ة اليوم ؟ قال: لله ورسوله. المهللم
 .أ ن الرسول وبخهم رعلى هذا الذي حصل, نعم

 " (( إنا أنزلنا عليععك ". ثم قال :وقد أخزاهم الله ببدريقول: " 
لل ق بأنزل "  متعلللق بللأنزل لمللاذا لللمالكتاب للناس بالح ق )) متع

يقل بأنزلنا ؟ ل ن العامللل هللو الفعللل و نللا اسللم بتقللدير النفصللال رعللن
الفعل, وهذا تعليم من المؤلف لكم  إذا أردتم أ ن تقولوا هذا متعلق فل
تذكروا إل العامل فقللط, ل تللذكروا الفارعللل معلله ول المفعللول إ ن كللا ن
ال به, فهذا متعلق بأنزل, ونحن في الحقيقللة فللي إرعرابنللا المفعول متص

 ) وهللذا غيللرأنزلنافي القرآ ن نتجاوز, نقول في مثل هللذا متعلللق بللل (



محرر, الصواب أ ن تقول: متعلق بأنزل, الذي هو العامل فقللط دو ن مللا
. اتصل به من فارعل أو مفعول, نعم
"  (( فمن اهتدى فلنفسععه )) اهتععداؤه (( ومععن ضعل فإنمععا 
يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل )) فتجبرهم على الهدى "

 )) فالرسللول رعليلله الصللل ةوما أنت عليهععم بجبععاروهذا كقوله: (( 
والسلم ليس بجابر لهم رعلى الهتللداء, وليللس بموكللل بهللم يحللافظهم
  . ويحافظ رعليهم

)) إلللىقل يا قوم اعملوا على مكانتكم ...نرجع للفوائد ال ن: (( 
.آخره
اا اا متحللدي ليلل من فوائد هذه الية أنه ينبغي لمللن معلله الحللق أ ن يكللو ن قو
اا لخصللمه فل يقللف موقللف الضللعف, مللن اا متحدي لخصمه, أ ن يكو ن قوي

.   يعني ول تهمونني(( اعملوا )) (( إني عامل ))أين يؤخذ ؟ 
ومن فوائدها تسلية النبي صلى الله رعليه وآله وسلللم, فللإ ن الللله أمللره
اا له وتسلية بأنه ستكو ن العاقبة له . بذلك تبشير
بب ومن فوائدها أنه لبأس بإقرار الكفار رعلى كفرهم تهديدا, وهذا أسلو
متبع حتى في تأديب الولد ابنه, في تأديب الوالد ابنه ماذا يقللول للله إذا
خالف ؟ يقول : اسللتمر اسللتمر رعلللى معصلليتي, اسللتمر فللي اللعللب ل

يقصد التهديد تحضر للضيوف مثل, ماذا يقصد ؟ . 
. وأظننا ل يمكن أ ن نأتي بها جميعا ونجعلها غدا إ ن شاء الله

الله يتوفى النفس (( الشيخ :  )) .
الله يتوفى النفس حين موتهععا والععتي لععم تمععت(( الطالب : 

فععي منامهععا فيمسععك الععتي قضععى عليهععا المععوت ويرسععل
الخرى إلى أجل مسمى إ ن في ذلك ليات لقععوم يتفكععرو ن
أم اتخذوا من دو ن اللععه شععفعاء قععل أولععو كععانوا ل يملكععو ن
اا له ملك السععماوات اا ول يعقلو ن قل لله الشفاعة جميع شيئ
. (( والرض ثم إليه ترجعو ن

أرعوذ بالله من الشيطا ن الرجيم, أظن باقي رعلينا فوائد, من ؟الشيخ : 
قل يا قوم اعلمععوا علععى مكععانتكم إنععينعم قال الله تعالى : (( 

)) إلى آخرهعامل فسوف تعلمو ن ...  .
من فوائد هذه الية الكريمة: أ ن الله سبحانه وتعالى يريللد مللن نللبيه أ ن
لو وذلللك اا رعلى قومه, يتكلللم رعليهللم أو يتكلللم معهللم مللن رعللل يكو ن رعالي

 )) وهذا يشللبهيا قوم اعملوا على مكانتكم إني عاملبقوله : (( 



التحدي,  التحدي لهم  أني ل يهمني أ ن تعملوا ما رعلمتللم فللإني سللوف
. أرعمل ما يضاد ذلك
ومن فوائد هللذه اليللة الكريمللة: أظننللا ذكرنللا هللذه الفائللد ة أنلله ينبغللي
اا رعلى خصمه متعليا رعليه . لصاحب الحق أ ن يكو ن قوي
ومن فوائد هذه الية الكريمة: تهديد أولئك المكذبين لرسول الله صلى
الله رعليه وآله وسلم وأنهم سوف يعلمو ن من  هو أحق بالعللذاب ومللن
 . يأتيه العذاب
بر في الخر ة ومن فوائد الية الكريمة: أ ن رعذاب الكفر رعذاب مخزي رعا

لل في الدنيا/ بل ذل في الدنيا والخر ة والعياذ بللالله لقللوله : ((  مععنوذ
.(( يأتيه عذاب يخزيه
 .ومن فوائد الية الكريمة: أ ن رعذاب أهل النار مقيم ل ينفك رعنهم
لل رعليه القرآ ن والسنة من أ ن أهللل ويتفرع رعلى هذه الية الكريمة ما د
النار مخلدو ن فيها أبدا وأنها ل تفنى, وأ ن القول بفنائها قول ضعيف بل
 .باطل لمخالفته للكتاب والسنة

... )) إلى آخرهإنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالح ق ثم قال : ((  .
من فوائد هذه الية الكريمة: بيا ن أ ن القرآ ن كلم الللله, ل ن الللله أنزللله

اا معينهةكالحديللد الللذي قللال الللله فيلله : ((  وأنزلناوهو كلم ليس ذاتلل
 وأنععزل لكععم مععن )) وكالمواشللي: ((الحديععد فيععه بععأس شععديد

فالقرآ ن كلم فإذا كا ن كلمللا فللإنه ل يكللو نثمانية أزواج ))  النعام
مخلوقا ل ن الكلم صفة المتكلم, والمتكلم به وهو الله هو الول والخر
. والظاهر والباطن
لو الله, من أين هذا ؟  ومن فوائد هذه الية الكريمة: إثبات رعل
 ... :الطالب

لل رعليلله الكتللابالشيخ : والنزال ل يكو ن إل من رعلو, وهللذا هللو الللذي د
 .والسنة والجماع والعقل والفطر ة
رعلو الله رعز وجل دل رعليه الكتاب والسنة والجماع والعقللل والفطللر ة,
لو الله متنورعة بأنواع كثير ة, والسنة كذلك اتفقت, الكتاب دللته رعلى رعل
السنة القولية والفعلية والقرارية رعلى أ ن الللله سللبحانه وتعللالى رعللالم
 .فوق رعرشه فوق خلقه
والجماع أجمع السلف رعلى ذلك ما منهللم مللن أحللد قللال بخلفلله أبللدا,
قيعلللم أ ن والقارعد ة في هذا أنه إذا دل الكتاب والسنة رعلللى شلليء ولللم 
أحدا من السلف الصحابة والتابعين قال بخلفه فإنهم ل يقولو ن بسواه,



وهذه فائد ة مهمة يعني قد يقول قائللل: أيللن الللدليل رعلللى أ ن الصللحابة
يللرو ن أ ن الللله اسللتوى رعلللى العللرش أي رعل رعليلله ؟ هللل أحللد فسللره
.بذلك ؟ فماذا نقول ؟
نقول: مادام القرآ ن قال به ولم يللرد رعنهللم خلفلله فهللم قللد قللالوا بلله,
قأمللروا أ ن يأخللذوا بهللا . إذ ن نأخللذ لنهم هم يأخذو ن بدللة القرآ ن الللتي 
من هذا إجماع الصحابة رعلى رعلو الله, وكللذلك التللابعو ن لهللم بإحسللا ن
والئمة من بعدهم لم يأتي حرف واحد رعن أحللد منهللم أنلله قللال بخلف
. ذلك
من فوائد هذه الية  فضيلة رسللول الللله صلللى الللله رعليلله وآللله وسلللم
 حيث قال : ايش ؟
... : الطالب

نكمل الدلة ؟ طيبالشيخ :    .
لو إمللا صللفة نقللص أو الدلة العقلية رعلى رعلو الله رعز وجل أ ن يقال العل
كمال, ول أحد يشك أنه صفة كملال, فللوجب ثبللوته للله رعللز وجللل, ل ن
لب قد وجبت له صفات الكمال رعقل لر  .ال
اا إنمللا وأما الفطر ة فإ ن الناس مفطورو ن رعلى أنهم إذا سألوا الله شلليئ
.ترتفع قلوبهم نحو السماء وهذا أمر ل ينكره أحد
ومن فوائد الية الكريمة: فضيلة رسول الله صلى الله رعليه وآله وسلم

اللهحيث كا ن إنزال هذا القرآ ن العظيم رعليه, وقد قال الله تعالى : (( 
. (( أعلم حيث يجعل رسالته
 ))للناسومن فوائدها أ ن القرآ ن نللزل لمصلللحة الخلللق لقللوله : ((  
فالقرآ ن لم ينزل ضد مصالح الخلق بل نزل لمصالح الخلق ولهذا قال :

)) نعم أنزلناه عليك للناس ((  .
ومن فوائد الية الكريمة رعموم رسالة النبي صلى الله رعليه وآله وسلم

االلناس )) ولم يقل لقومك مثل للناسلقوله : ((  .  رعموم
ذذين سللبقا ومن فوائدها أ ن القرآ ن نزل بالحق رعلى وجهللي التفسللير اللل
لق, حق فيما جاء به حيث كانت أحكللامه رعللدل تت بالح وهو أنه هو حق وآ
. وأخباره صدقا, وهو نفسه حق ليس بباطل, نعم

لجللة لقللوله : ((  قح فمععنومللن فوائللد هللذه اليللة الكريمللة: أ ن القللرآ ن 
.(( اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها



ومن فوائدها أ ن الناس ينقسلمو ن نحلو هللذا القللرآ ن إللى مهتللد وضلال
فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليهالقوله : ((   ))

.
ومن فوائد الية الكريمة: الرد رعلى الجبرية الذين يقولللو ن إ ن النسللا ن
قمجبر رعلى رعمله ووجه ذلك أنه أضاف الهتداء والضلل إلى العبد, فدل
. هذا رعلى أنه فعله الذي اختاره
.ومن فوائد الية الكريمة: شؤم المعاصي وأنها تكو ن رعلى العبد ل له
ومن فوائد الية الكريمة: بركللة الهتللداء وأنلله كسللب للعبللد لقللوله : ((
. (( فلنفسه
لل ومن فوائدها تسلية النبي صلى الله رعليه وآله وسلم إذا ضل مللن ضلل

 )) فللالله وحللده هللووما أنععت عليهععم بوكيععلمن الناس لقوله : (( 
لل,غ, فإذا قمت بللواجب البل غ  فالحسللاب الوكيل رعليهم أما أنت فأنت مب
. رعلى الله
للقوا بالنبي صلللى الللله رعليلله وآللله وسلللم ومن فوائدها الرد رعلى من تع
ه لقلوله : (( اا ورجاء ورغبة ورهبة حتى صاروا يدرعونه ملن دو ن الل خوف
. (( وما أنت عليهم بوكيل
ومن فوائدها أ ن الدارعي المبل,غ لشريعة الله إذا بللل,غ رعلللى الللوجه الللذي
قأمر به فقد برأت ذمته ول يلزمه شيء وراء ذلك, وجه الدللة منهللا أنلله

إذا كا ن إمام الدارعين المبلغين محمد صلى الله رعليه وآله وسلللم ليللس
 . وكيل رعلى الناس ول حفيظا رعليهم فمن دونه من باب أولى

 )) ((الله يتوفى النفععس حيععن موتهععاثم قللال الللله تعللالى : (( 
لفى )) مبتدأ وجملة (( الله لفي بمعنى القبللض, كمللايتو  )) خبره, والتو

لفى الرجل حقلله مللن غريملله أي: قبضلله منلله, والنفللس: جمللع يقال: تو
نفس وهي الرواح, الرواح التي بها تحيا الجساد, والنفللس تطلللق فللي
ت ن متعدد ة منها هذا أنها الروح التي بهللا حيللا ة النسللا ن, القرآ ن رعلى معا

 )) أي حيللن المللوت وهللي مفارقللةحين موتهععافهو يقبض الرواح (( 
 .الروح للبد ن المفارقة التي تزول بها الحيا ة
((  )): الواو حرف رعطللفوالتي )) (( والتي لم تمت في منامها 

ت, وللك التيو(( لفى التي للم تم  )) معطوفة رعلى النفس, يعني ويتو
 )) التيالخيار في مثل هذا التركيب أ ن تقول الواو حللرف رعطللف و((

تف رعلى ما سبق وتقديره: والنفس التي لم تمت, ولك أ ن بة لمعطو صف
اا رعلى مللا سللبق, وأ ن تقللول ((   ))التي لععم تمععتتعطف الصفة رأس



 ))والععتي لععم تمععت )) (( النفععس حيععن موتهععارعطللف رعلللى (( 
ليللد, بض مق قضها لكنلله ليللس قبضللا تامللا بللل قبلل يتوفاها في منامها أي يقب
بس من وجه وليس له إحساس من وجه آخللر, ولهذا تجد النائم له إحسا
فبارعتبار القللوى الظللاهر ة ل إحسللاس للله, ل يللرى ول يسللمع, وبارعتبللار
اا, فصللة اللروح بالنللائم غيللر لبه لنتبله يكلو ن حيلل قن القوى الباطنة وأنه لو 
صلتها باليقظا ن وغير صلتها بالميت, فهللي وسللط بيللن الحللي اليقظللا ن
. وبين الميت

لمى الللله تعللالىوالتي لم تمت في منامهععايقول : ((   ))  وقللد سلل
وهو الععذي وهععو الععذي يتوفععاكم بالليععلالنللوم وفللا ة فقللال : (( 

ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى
)).
(( فيمسك التي قضى عليها المععوت ويرسععل الخععرى إلععى 

 )) فل ترجللعيمسك التي قضى عليها الموت )) (( أجل مسمى
 )) أيقضىإلى جسدها, يمسللكها إلللى أ ن يللأتي البعللث, وقللوله : (( 

 )) أي حكم ألوقضى ربك أل تعبدوا إل إياهحكم كقوله تعالى : ((
 .تعبدوا إل إياه, والقضاء هنا قضاء كوني
وأقللول قضللاء كللوني ل ن قضللاء الللله ينقسللم إلللى قسللمين : شللررعي

وقضى ربععك أل تعبععدواوكوني, فالشررعي ما أمر به مثل قوله : (( 
 . )) أي يحكم بهوالله يقضي بالح ق)) ومثل قوله : (( إل إياه 

وقضينا إلى بنععي إسععرائيلوالقضاء الكوني: مثل قوله تعالى : (( 
ل ن في الرض  )) فإ ن الله ل يقضي بالفساد فيفي الكتاب لتفسد

اا إنما هو قضاء كوني, الرض, ل يقضي بالفساد في الرض قضاء شررعي
قضععى )) قضللاء كللوني طيللب ((  قضى عليها الموتوهنا يقول ((

 )) وهي التي ماتت في منامها, وهيعليها الموت ويرسل الخرى
التي توفاها في منامها يرسلها إلى أجل مسمى, أي إلى أجل معين, ما
هو الجل المسللمى ؟ هللو المللوت, يعنللي يرسلللها تللذهب إلللى جسللدها
 .وتبقى فيه إلى أجل مسمى أي معين محدد
)) يعني إ ن في ذلك  )) ((إ ن في ذلك ليات لقوم يتفكرو ن ))
الوفا ة للنفسين والرسال لحداهما وإمساك الخرى فيه آيات, واليللات
التي ال ن معنا واضحة جدا أربعللة: وفللا ة الملوت, وفللا ة النللوم, إمسلاك
ليتة, إرسال النائمة, أربع كلها من آيات الللله رعللز وجللل, وإنللك لتللأتي الم

ومن آيععاته منععامكمإلى القوم جمارعة نائمين فتقول سبحا ن الله (( 



 )) قوم كللأنهم جثللث, ل يسللمعو ن اللهللم إل مللن كللا نبالليل والنهار
خفيف النوم  لكن الصل أنهم جثث, فتقول: سللبحا ن الللذي أمللاتهم ثللم
اا رعلللى البعللث أحياهم بعد أ ن كانوا شبه أموات فهي آيات, وهي آية أيض
فإ ن النوم وفا ة صغرى يبعث الله فيه النائم حتى يحيللا يسللتيقظ تمامللا,
كذلك الحياء بعد الموت يقضيه الله رعز وجل وهو قادر رعليلله, والعاقللل
.يقيس الغائب رعلى الشاهد والمستقبل رعلى الحاضر ويتبين له المر

 )) يتفكرو ن: التفكر إرعمال الفكر, إرعماله لقوم يتفكرو نوقوله : ((
لكر, بحيث يدور كارا و راجعا يمينا وشمال حتى يتبين للله مللا يتللبين بللالتف
لر رعليلله شلليء, وضد التفكر الغفلة, وأ ن يكو ن القلب حجرا أملس ل يقلل
لر رعليه حبة من تراب أطارتها الرياح وجللرت بهللا الميللاه, فالنسللا ن لو ق
اا اا وراجعلل ال ذاهبلل اا وشما المتفكر هو الذي ليس بغافل بل يدير فكره يمين
 .حتى يتبين له المر

الله يتععوفىثم نرجع ال ن إلى كلم المفسر رحمه الللله يقللول : " (( 
النفس حين موتها )) ويتوفى (( التي لم تمت فععي منامهععا
لدر الفعل بعد حرف العطف إشار ة إلى أنه معطوف رعلى ما كا ن )) " ق

ويتوفى النفععسهذا رعامله, وما الذي هللذا رعللامله ؟ النفللس. " (( 
فيتللبينأي يتوفاها وقت النععوم "  )) التي لم تمت في منامها

. بهذا أ ن النوم وفا ة .نعم
(( فيمسك التي قضى عليهعا المعوت ويرسعل الخعرى إلعى 

" هلللذا الجلللل المسلللمى  أي وقععت موتهععا " ))أجععل مسععمى
والمرسلة نفس التمييز تبقععى بععدونها نفععس الحيععاة بخلف

 كأ ن المؤلف يقول إ ن النفس نورعا ن : نفللس تمييللز ونفللسالعكس "
ويرسل الخعرى إلعى أجعلحيا ة, نفللس التمييللز هللي المرسلللة (( 

 ))  وتبقى بدونها الحيا ة أو ل ؟ تبقى, فالنائم فيه حيا ة مللا فيللهمسمى
"شك, فنفس التمييز تبقى بعللدها الحيللا ة, والعكللس ؟ ل, ولهللذا قللال: 

 فإ ن نفس الحيللا ة إذا قبضللت ل تبقللى بعللدها نفللسبخلف العكس "
النفس حيععنالتمييز, فأفادنا رحملله الللله أ ن النفللس فللي قللول: (( 

والععتي )) أنفس إيش ؟ أنفس الحيا ة ويتبعها أنفس التمييللز (( موتها
  . )) أنفس التمييزلم تمت في منامها

" (( إ ن في ذلك )) المذكور (( ليات )) دللت (( لقومقال : 
يتفكرو ن )) فيعلمو ن أ ن القادر على ذلك قادر على البعععث,

.  نعموقريش لم يتفكروا في ذلك "



في هذا المذكور آيات, ونحن ذكرنا أربعا ظاهر ة. ولو تأملنا لوجدنا أكثر
 . من ذلك بكثير, ولكنها تحتاج إلى تفكير وتدبر وتأمل فتتضح
في هذه اليات الكريمة من الفوائد بيلا ن قلو ة سللطا ن اللله رعلز وجلل
 ورعمومه . من أين تؤخذ ؟
اا, ويرسل من كونه يتصرف هذا التصرف حتى في النفس يتوفاها جميع
. هذه ويمسك هذه, وهذا دليل رعلى كمال الملك والسلطا ن
لفي للنفس حين موتها هللو الللله رعللز ومن فوائد الية الكريمة: أ ن المتو

 أليللس هللذا هللو(( اللععه يتععوفى النفععس حيععن موتهععا ))وجللل 
 .الواقع ؟ نعم. هذا هو ما تدل رعليه الية

 حععتىولكن هذه الدللة ربما يعارضها بعض اليات في قوله تعالى : ((
إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم ل يفرطو ن ثم ردوا

قل يتوفععاكم ملععك )) وقللوله تعللالى : (( إلى الله مولهم الح ق
)) فنجد أنه في آيةالموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعو ن

المالزمر أضاف الوفا ة إلى من ؟ إلى نفسه رعللز وجللل, وفللي آيللة (( 
(( )) السجد ة إلى ملك الموت, وفي سور ة النعام إلى الرسل تنزيل

  )) فكيف نجمع بين هذه اليات ؟توفته رسلنا
الجواب رعلى ذلك أ ن نقول : يجب أ ن نعلم قارعللد ة مهمللة جللدا, وأنلله ل
اا, ل يمكللن أ ن يتعللارض دليل ن يمكللن أ ن يتعللارض دليل ن قطعيللا ن أبللد
قطعيا ن أبللدا ل مللن القللرآ ن ول مللن السللنة ول مللن العقللل, لنهمللا لللو
قمنتفيللا زال رعنلله اا والخر منتفيا, وإذا قلنا الخر  تعارضا لكا ن أحدهما ثابت
 .اسم القطعي, وهذه القارعد ة تفيدك في مسائل كثير ة
فمثل لو قال لك قائل : القرآ ن يدل رعلى كللذا ثللم ثبللت حسللا أ ن المللر
الواقع رعلى خلف هذا المدلول, المر الحسي تكذيبه غير ممكللن, لكللن
نقول إ ن فهمك للقرآ ن هذا خطأ, فمثل لو قللال : ليسللت الرض كرويللة

)) وارعتقادوإلى الرض كيف سطحت لقول الله تبارك وتعالى : (( 
أنها كروية يكذب دللة الية, القرآ ن قطعي الثبوت, واش معنى قطعي
الثبوت ؟

اا ما فيه إشكال والله يقللول : ((  وإلععى الرض كيعفيعني ثابت قطع
اا ثابتة أو ل؟سطحت لس   ))  وكروية الرض ح

اا ؟الشيخ :  اا ول غير قطع قطع
غير قطعاالطالب :  .

اا لشك فيه, نعمالشيخ  : ل قطعا, كروية الرض ثابتة قطع  .



لسا أي نعم, ال ن لو تقوم طائر ة من مطار جللده متجهللة نحللو الغللرب ح
رعلى خط مستقيم رجعت إلى مطارها ل يردها شيء, إذ ن فهي كرويللة
ل إشكال فيها, الية ؟ نقول الية لفظها قطعي ثابت لكن دللتهللا رعلللى
أنها سطح واحد ما هو صحيح, ما هي صريحة, ليست صللريحة, وإذا لللم
تكن الدللة صريحة فهي غير قطعية, وحينئذ نقللول التعللارض ال ن بيللن
مدلول ظني ومحسوس قطعي, ما هو المدلول الظني ؟
... : الطالب

أ ن اليللة تللدل رعلللى أ ن الرض سللطح واحللد. والمحسللوسالشلليخ : 
القطعي ؟
... : الطالب

أ ن الرض كروية, نقول: الحمللد لللله التعللارض ال ن بيللن ظنلليالشيخ : 
وقطعي, وإذا تعارض ظني قطعي ما الذي يقدم ؟

القطعيالطالب :   .
القطعللي, ونقللول سللطح الرض بارعتبللار القطعللة المواجهللة,الشلليخ : 

القطعة أو الجانب المواجه من الرض سطح,  أليس كذلك ؟ لكن رعلى
البعد يكو ن فيه انحناء, والدليل رعلى ذلك أنه لو كانت سفينة تسير فللي
البحر ولها أرعمده طويلة إذا أبعللدت رعنللك, كلمللا أبعللدت اختفللت غللابت
مر ة, ما الذي يغيبها ؟
اا لكلا ن ل ن الرض مستدير ة, الرض مستدير ة فتغيب, للو كللانت سللطح
.تراها حتى كفراتها إ ن كا ن لها كفرات, نعم
ققرب رعلى السللطح, والمللر ظللاهر مللا فيلله قبعد كما تراها من  تراها من 
إشكال يعني. الخلصللة ال ن ل يمكللن أ ن يتعللارض دليل ن قطعيللا ن فللي
الثبللوت والدللللة, رعرفللت ؟ ول يمكللن أ ن يتعللارض قطعللي وظنللي, يللا
. جمارعة كم بقيتم في بطو ن أمهاتكم ؟ أرعطوني تسع دقائق
ل يمكن ل ن الظني ل يقاوم القطعي, الظني ل يقاوم القطعي وإذا لللم
يقللاومه سللقط فل معللارض, صللح ؟ ويبقللى ال ن التعللارض بيللن الظنللي
والظني, بين الظني والظني, وإذا وجد تعارض بين ظنيين حينئذ اطلللب
الترجيح أو إذا كا ن يمكن النسخ ارعمللل بالنسللخ, وهللذه القارعللد ة ذكرهللا

" درأ تعارض العقععلشيخ السلللم رحملله الللله فللي كتللابه العظيللم 
 وهذا الكتاب أثنى رعليه ابللن القيللم رحملله الللله فللي النونيللةوالنقل "

: فقال



وله كتاب العقل والنقل الععذي    مععا فععي الوجععود لععه نظيععر
ثاني
ذذكللر فيلله هللذه القارعللد ة لد بلله رعلللى فلسللفةو هللذا الكتللاب  يعني ممللا ر

التعارض بين قطعيين محال, صح ؟ المفيد ة.
... : الطالب

صح, ليش ؟الشيخ : 
... : الطالب

أي نعم, لنه لو حصل التعارض لكا ن أحللدهما غيللر قطعللي مللاالشيخ : 
.يمكن, طيب

ثانيا : التعارض بين القطعي والظني محالالشيخ :  . 
واردالطالب :  .

وارد لكللن ل مقاومللة يعنللي بمعنللى نسللقط التعللارض, ونقللولالشيخ : 
الحكللم ؟ للقطعللي. التعللارض بيللن الظنييللن واقللع, ويجللب النظللر إليلله
والعمل بالترجيح أو العمل بالنسخ إذا كا ن مما يمكن نسللخه واضللح ؟؟
.طيب

نحن ال ن نتكلم رعلى إيش ؟ رعلى الجمع بيللن الوفللا ة المضللافةالشيخ : 
 .إلى الله والوفا ة المضافة إلى الرسل والمضافة إلى ملك الموت
نقول ل تعارض الدللة تختلف ففي هذه اليات في الزمللر أضللاف الللله
الوفا ة إليه لنها بأمره, وقد يضاف الشيء إلى آخر لوقورعه بأمره  كمللا
تقللول: بنللى الملللك قصللرا؛ الملللك رأيتلله يعمللل بيللديه فللي السللمنت
والرمل ؟ نعم, ويا ولد هات الزمبيل هات كللذا هللات كللذا ؟ الجللواب ل,
ولكنه أمر, ومنه المثل المشللهور فللي البلغللة: بنللى رعمللرو بللن العللاص
مدينة الفسطاط. أين تقع مدينة الفسطاط ؟
... : الطالب

في مصرالشيخ : 
طيب, هل رعمرو بن العاص بناها بيده ؟الشيخ : 

... : الطالب
ل  أمرالشيخ :  . 

إذ ن فإضافة الوفا ة إلى الله لنها بأمره, طيب بقي رعنللدنا ال ن إضللافتها
إلى ملك الموت وإلى الرسل, والجمع أ ن نقول إما أ ن الرسل يراد بهم

 )) يعنللي ملللك المللوت ل ن ملللك المللوتتععوفته رسععلناالجنللس: (( 



 ) يوشك أ ن يأتيني رسول ربي فععأجيبرسول, ومنه الحديث : (
 .طيب
أو نقول: إ ن وفا ة ملك الموت غيللر وفللا ة الرسللل وذلللك لمللا جللاء فللي

من أ ن ملععك المععوت يجلععس إلععى المحتضععر ويععأمرالحللديث ( 
اا إلععى الملئكععة روحه أ ن تخرج فيأخذها بيده ثم يسلمها فور
الذين نزلوا من السماء معهم الحنوط والكفن المناسب لهععا

 ) وأسأل الله أ ن يجعل لي روحي وأرواحكللم مؤمنللةإ ن كانت مؤمنة
تتجعل في الكفن الذي من الجنة والحنوط الذي مععن ( فإنها 
الجنة وإ ن كانت وإ ن كانت الخعرى فكفععن معن نعار وحنععوط

. نعوذ بالله من ذلكمن نار)؛
... هذا الكفن والصعود بها إلى السماء تتوله الملئكة, ولهذا قللال : (( 
توفته رسععلنا وهععم ل يفرطععو ن ثععم ردوا إلععى اللععه مععولهم

 )) تحملها إلى الله رعز وجل, إ ن كانت مؤمنه تجاوزت السماواتالح ق
إلى الله, ل ن الله غاية نفس المؤمن في الحيا ة وبعد الممات, المللؤمن
قلبه ونفسه معلق بالله رعز وجل, دائما ينظر إلى الللله رعللز وجللل بعيللن
البصير ة, إ ن قام فبالله ولله وفي الله, وإ ن قعد فبالله ولله وفللي الللله,
وكذلك إ ن ذهب وجاء فهو لله وبالله وفي الله,  ونريد من ال خ التفريق
 . بين هذه الكلمات الثل,ث, فهو لله وبالله وفي الله
... : الطالب

الخلص طيبالشيخ :  .
 ... : الطالب

الستعانةالشيخ :  .
... : الطالب

في الله ؟الشيخ : 
أي في سبيل اللهالطالب :  . 

أي في شررعه وحكمه  كذاالشيخ :  . 
 )) هللذاإياك نعبععدوانظر إلى الفاتحللة تضللمنت الثل,ث بالتسلسللل (( 

 إيش ؟
للهالطالب :  .

لله إخلصالشيخ :    .
 )) ؟إياك نستعين(( الشيخ : 

باللهالطالب: 



باللهالشيخ :   .
 ؟(( اهدنا الصراط المستقيم ))الشيخ : 

في اللهالطالب :  .
: فللي الللله, فللي الشللرع, أ ن نكللو ن فللي الصللراط المسللتقيم لالشيخ 

 .نتجاوزه
 سارعتي نائمة ال ن ؟

... وإذا ذكر الذي من دونه إذا هم يستبشرو ن(( الطالب :   )) 
بس كفاية, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لللله رب العللالمينالشيخ : 

بقللي  وصلى الله وسلم رعلى نبينا محمد ورعلى آللله وأصللحابه أجمعيللن,
.رعلينا في كلم المؤلف

في الياتالطالب :  .
اللععه يتععوفىفللي اليللات بيللا ن الفوائللد مللن قللوله : ((  بلللالشلليخ : 

  )) أو الية التي قبلها ؟النفس حين موتها
من فوائد هذه الية الكريمة: أ ن الللله سللبحانه وتعللالى يتللوفى النفللس
بض ليللتين فللي كتللاب الللله حين موتها, وقد ذكرنا أ ن ظللاهر اليللة معللار
هما ؟
... : الطالب

(( قععل يتوفععاكم ملععك المععوت الععذي وكععل بكععم )) والشلليخ : 
لينللا وجلله(( حتى إذا جاء أحدكم ملك الموت توفته رسلنا ))  وب

الجمع بين هذه اليات الثل,ث, فقلنا : إضافة الوفا ة إلى الله لنه ؟
... : الطالب

قينسب الشلليء إليلله,الشيخ :  هو المر بها, هو المر بها والمر بالشيء 
اا لللم يفهللم أحللد اا شامخ وذكرنا لهذا مثال فقلنا: لو قيل بنى الملك قصر
 .أ ن الملك هو الذي باشر البناء ولكنه أمر به

حتى إذا جاء أحععدكم المععوت تععوفتهوأما رعن الجمع بين قوله: (( 
)) فمن أحد وجهين: قل يتوفاكم ملك الموت  )) وقوله: ((رسلنا

إما أ ن يكو ن المراد بالرسل الجنس ويكو ن واحدا وهو ملك المللوت, أو
أ ن ملك الموت يقبضها من الجسد  ثم يسلمها للملئكة الللذين حضللروا
 .فيقبضونها
لينا قارعد ة مفيد ة حول هذا الموضوع وهي أنه ل تعارض بيللن قطعييللن وب
 .ول بين قطعي وظني, أما القطعيا ن فلنهما لو تعارضا لكا ن أحدهما ؟

غير قطعيالطالب :   .



غير قطعي, وأما قطعي وظني فل تعارض لنه قللدم القطعللي؛الشيخ : 
 إذ ن يبقى التعارض بين يا حمد ؟

بين الظني والقطعيالطالب :  ,
لينا أيضا أ ن القطللع يكللو ن فللي الثبللوتالشيخ :  ل, بين الظنيين فقط. وب

ويكو ن في الدللة, فمن الدلة ما هو قطعي الثبوت ظني الدللة, ومنها
ما هو قطعي الثبوت والدللة  ومنه ما هو ؟
 ... : الطالب

قطعي الدللة ظني الثبوت ؟الشيخ : 
والتيومن فوائد الية الكريمة أ ن النوم يسمى وفا ة لقلللوله : ((  نعم,

وهو الععذي )) ويشهد لللذلك قللوله تعللالى : (( لم تمت في منامها
. (( يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار
اا بالنسبة للموات ولللو ومن فوائد الية الكريمة: أ ن الوقت يذهب سريع
طالت اليام والدهور, لننا إذا قسنا الوفا ة الصغرى أو إذا نظرنا الوفللا ة
 الصغرى وسررعة ذهاب الوقت فيها فالوفا ة الكبرى من باب ؟


